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আল-কােয়দা আরব উপ�ীপ শাখা

 সকল �শংসা আ�াহ তায়ালার, িযিন িব�জগেতর মািলক এবং শাি� ও সালাত বিষর্ত েহাক
 আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর, তাঁর পিরবারবগর্ এবং তাঁর সাহািবেদর উপর।
 েজরুজােলম হে� জােয়ািন� ইহুিদ দখলদারেদর রাজধানী”–এ েঘাষণার মাধয্েম আেমিরকা মুসিলম উ�াহেক
 অপমান কেরেছ এবং জায়িন� ইহুিদেদর পেক্ষ এ েজারােলা পদেক্ষেপর মাধয্েম পািপ� �া� দখলদার ইহুিদ
 ও আেমিরকার মধয্কার শি�শালী স�েকর্র বয্াপাের েলখক জন িপটােরর এই কথােক আবােরা সতয্ �মাণ
 কেরেছ- “আেমিরকান ে�িসেড� এবং তােদর সহেযাগীরা জােয়ািন�েদর সামেন এমনভােব মাথা নত কের
 েযভােব একজন উপাসক কবেরর সামেন মাথা ঝুঁকায়।
 এই িস�া� হেলা উ� অ�েলর অ�িকছু শাসেকরা (যােদর মেধয্ সবর্াে� রেয়েছ আরব উপসাগরীয় েদশগুেলার
 শাসকবগর্) ইহুিদেদর স�কর্েক �াভািবক করার জনয্ উদ�ীব হেয় েযসব িনলর্� পদেক্ষপ িনেয়েছ, তার
 ফলাফল মা�। শাসকেদর েনওয়া এসব পদেক্ষপ ছাড়া পিব� ভূিমেক ইহুিদেদর কােছ িবি� কের েদওয়ার এ
 িস�া� েনওয়া কখেনাই স�ব হেতা না। এ েঘাষণার মাধয্েম মুসিলম িবে�র �িত �কাশয্ চয্ােল� ছুেড় েদওয়া
 হেয়েছ, কারণ উ�াহ িফিলি�েনর িবষয়িটেক একিট েক�ীয় এবং অতয্� গুরু�পূণর্ িবষয় মেন কের।
এই উ�াহর অংশ িহেসেব আমরা বলেত চাই
 িফিলি�ন অথবা েজরুজােলেমর মািটর উপর, এমনিক একিব�ু বালুকনার উপরও ইহুিদেদর েকােনা অিধকার
 েনই এবং ি�য় নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িমরােজর �ান ও পিব� ভূিমর মািলকানাও �াে�র নয়
 েয, েস তার ইে�মেতা ইহুিদেদরেক তা িদেয় েদেব। িবজয়ী উমার আল-ফারুক (রাি�য়া�াহু আনহু) এবং
 সালাহু�ীন আইয়ুিবর (রািহমাহু�াহ) উ�রসূিররা কখেনাই এ পিব� ভূিমেক পিরতয্াগ করেব না এবং
ইনশাআ�াহ! অিতশী�ই তারা এেক পুনরু�ার করেব। �াধীন, গিবর্ত এবং স�ািনত করেব।

 গুরু�পূণর্ এ ঘটনার ে�িক্ষেত আমরা েঘাষণা করিছ েয, আমরা িফিলি�েন থাকা আমােদর জনগেণর সােথই
 আিছ এবং আমােদর যা িকছু আেছ তা িদেয় আমরা তােদর সাহাযয্ করব ইনশাআ�াহ! এমনিক যিদ
 আমােদরেক হামাগুিড় িদেয়ও মরুভূিম পার হেত হয়। আমােদর িফিলি�িন ভাইেবানেদর আমরা ৈধযর্ ধারণ
 করার এবং এবং আ�াহর রা�ায় িজহাদ করার পরামশর্ েদব।
 যারা ইসলােমর জনয্ কাজ কের যাে�ন, িবেশষ কের মুজািহদীেনর �িত আমরা আ�ান জানাি�, আপনােদর
 মধয্কার সকল �কার িবভি� ও �� িনরসন করুন এবং িফিলি�েনর মাজলুম জনগণেক সাহাযয্ করার দািয়�
 কাঁেধ তুেল িনন। েয অতয্াচার ও জুলুেমর িশকার তারা হে�ন তা েথেক তােদর উ�ােরর েকােনা �েচ�াই েযন
 আপনােদর িদক েথেক বাদ না থােক। তারা অধীর আ�েহ আপনােদর অেপক্ষা করেছ। তাই তােদর জনয্
এিগেয় আসুন এমন এক সীসাঢালা �াচীেরর নয্ায়, যা েপছেন েথেক যাওয়া েলােকেদর কারেণ েথেম যােব না

 সারা িবে�র মুসিলমেদর বলিছ, ইসরাইেলর সােথ স�কর্ �াভািবককরেণ উদ�ীব আরব শাসকেদর েনওয়া
 নানা িনলর্� পদেক্ষেপর সুেযােগ আেমিরকা েজরুজােলমেক িবি� কের িদে�। এ বয্াপাের আপনােদর ভূিমকা
 কী? িফিলি�িনেদর অথর্, অ� এবং ৈসিনক িদেয় সাহাযয্ করার েয দািয়� শািরয়াহ আপনােদর জনয্ িনধর্ািরত
 কেরেছ তার কী হেব? আজ যিদ আপনারা এিগেয় না আেসন তেব আ�াহ না করুন! আগামীকাল সবেচেয়
 পিব� মাসিজদুল হারাম এবং মুসিলমেদর ি�য় ম�াও িবি� হেয় যােব আর আমরা তখন েকােনা
 �িতরক্ষাকারীেকই খুঁেজ পাব না।
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১৯ রিবউল আউয়াল, ১৪৩৯ িহজির।
৭ িডেস�র, ২০১৭ ইংেরিজ।


